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ZAPISNIK
2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA,
ODRŽANE 12. SRPNJA 2013. GODINE

ZAPISNIK
2. sjednice Gradskog vijeća Grada Senja održane 12. srpnja 2013. godine s početkom
u 19,00 sati u prostorijama GKD Komunalac d. o. o. u Senju, Splitska 2.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 2. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Sjednici nisu nazočni: vijećnik Dean Orlič, struč.spec.oec i vijećnik Milan Šojat.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća uvodno pozdravio gradske vijećnike,
izvjestitelje, gradonačelnika i njegove suradnike, dožupana Ličko - senjske županije
predstavnike medija otvorio je sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja, te je predsjedavao
istoj.
NOVA PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA
Sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja
prije prelaska na dnevni red sjednice, članovi Gradskog vijeća mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge, neovisno o točkama dnevnog reda, uz naznaku kome ih
upućuju, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradskog vijeća.
Za nova pitanja i prijedloge nije se javio nitko od vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je Vijeće da je prema evidenciji nazočnosti
vijećnika 2. sjednici Gradskog vijeća nazočno 13 vijećnika, stoga Vijeće može pravovaljano
odlučivati.
U nastavku sjednice Vijeće je, većinom glasova (12 «ZA» , 1 «SUZDRŽAN»), u
predloženom tekstu, bez primjedbi, usvojilo zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog
vijeća Grada Senja, održane 14. lipnja 2013. godine Klasa: 021-05/13-01/05, Ur.br: 212503/01-13-06.
Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća je konstatirao da je Odbor
za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća na svojoj 1. sjednici održanoj 11. srpnja 2013.
godine razmatrao navedene točke i na iste dao pozitivna mišljenja Klasa: 021-05/13-02/13,
Ur.br: 2125-03/01-13-03.
Predsjednik Gradskog vijeća Berislav Gržanić, oec., upoznao je vijećnike s dopisom
Državnog inspektorata, Područne jedinice Rijeka, Ispostava - odsjek inspekcijskog nadzora u
Senju, koji je na njegovo ime, dana 11.07.2013. g. zaprimljen u službama Grada u svezi
problematike tzv. «bukera» i «siraša» u kojem se traži da se navedena problematika uvrsti u
dnevni red današnje sjednice.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. odgovorio je da je dopis od Državnog inspektorata
zaprimljen kada je dnevni red već bio formiran te zbog toga nije mogao biti određen.
Napomenuo je da će Gradsko vijeće uskoro imati priliku raspravljati o navedenim problemima
iz dopisa.
Vijeće je većinom glasova (12 «ZA», 1 «SUZDRŽAN») usvojilo prijedlog predsjednika
Gradskog vijeća da se dnevni red nadopuni novom točkom 22. «Prijedlog odluke o stavljanju
izvan snage dijela Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prodaju
građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni „Cestarska kuća“ pod 1.c.»
U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova (12 «ZA», 1 «SUZDRŽAN»), u
predloženom tekstu, s usvojenom dopunom, usvojilo slijedeći
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DNEVNI

RED

- IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE U SVEZI MIROVANJA MANDATA VIJEĆNIKA
GRADSKOG VIJEĆA UZ PRIJEDLOG ODLUKE O POČETKU MANDATA ZAMJENIKU
VIJEĆNIKA
1. INFORMACIJA O POSLOVANJU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GKD KOMUNALAC
d.o.o. SENJ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2012. DO 31. PROSINCA 2012.
GODINE
2. INFORMACIJA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA SENJ
U 2012. GODINI I PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU
3. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA SENJA
4. PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVOĐENJU PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ
ŠKOLI S.S. KRANJČEVIĆA SENJ
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA KOJE ĆE SE DAVATI PUTEM KONCESIJE
7. PRIJEDLOG PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2013.
GODINU
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA
PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA IMENOVANJE NASELJA,
ULICA I TRGOVA
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU
SURADNJU
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU POVJERENSTVA ZA OCJENU
OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
13. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
14. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU ODBORA ZA IMENOVANJE NASELJA, ULICA
I TRGOVA
15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU SURADNJU
16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
17. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I GRADSKI
PRORAČUN
18. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA GRADA SENJA
19. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU POVJERENSTVA ZA OCJENU
OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
20. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
ZA PODRUČJE GRADA SENJA
21. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA
CIVILNE ZAŠTITE GRADA SENJA
22. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA ODLUKE O
ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI „CESTARSKA KUĆA“ POD 1.c
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Rasprava po točkama utvrđenog dnevnog reda.
- IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE U SVEZI MIROVANJA MANDATA VIJEĆNIKA
GRADSKOG VIJEĆA UZ PRIJEDLOG ODLUKE O POČETKU MANDATA ZAMJENIKU
VIJEĆNIKA
U ime Mandatne komisije Jurica Tomljanović, dipl. ing., predsjednik, podnio je
Izvješće o stanju mandata (Klasa: 021-05/13-01/11, Ur.br: 2125-03/01-13-03) sukladno
odredbama članka 42.c Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ br. 6/09, 1/11,
2/13, pročišćeni tekst od 25. ožujka 2013. godine Klasa: 012-03/13-01/01, Ur.br.: 212503/01-13-05).
Naime, vijećnik Davor Turkalj, upr. prav. dana 18. lipnja 2013. godine podnio je
pisani zahtjev o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga na dužnost člana
Gradskog vijeća Grada Senja. Hrvatska čista stranka prava - HČSP dopisom od 18. lipnja
2013. godine utvrdila je da će imenovanog člana zamjenjivati Josip Šojat, Krivi Put, Šojatski
Dol 157, neizabrani kandidat s liste HČSP na izborima održanim 19. 05.2013. godine.
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća pročitao je tekst prisege, te pozvao
Josipa Šojata novog vijećnika da položi prisegu. Nakon što je vijećnik izrekao riječ
»prisežem», istu je potpisao i vratio za predsjednički stol.
1. INFORMACIJA O POSLOVANJU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GKD KOMUNALAC
d.o.o. SENJ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2012. DO 31. PROSINCA 2012.
GODINE
Podnositelj predmetne Informacije o poslovanju je GKD Komunalac d.o.o. Senj. O
predmetnoj Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. srpnja 2013.
godine. O predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o
istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je direktor GKD Komunalac d.o.o. Senj Bruno Brozičević,
ing., nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Milan Tomljanović pohvalio je lijep i uredno pripremljen izvještaj od GKD
Komunalac d.o.o. Senj te pripremio nekoliko pitanja.
1. Prilikom reciklaže otpadnih voda dolazi do nastajanja 180 m3 mulja kojeg GKD
Komunalac d.o.o. sanira. Vijećnika zanima da li postoji mogućnost prodaje mulja ili je isti
štetan za bacanje?
2. Svjedoci smo protesta ljudi koji rade na tržnicama te me zanima što se poduzelo
da se omogući ljudima da budu spremni za fiskalizaciju?
3. U izvještaju je navedeno da GKD Komunalac d.o.o. ima namjeru širenja parkinga
pa će građane vjerojatno zanimati gdje to imate namjeru širenja parkinga?
4. Vijećnik je izrazio zabrinutost s obzirom da su potraživanja GKD Komunalac d.o.o.
svake godine sve veća te ga zanima što se poduzima po tom pitanju, tko su ti najveći
dužnici, koji je to iznos koji duguju i koliki je to period koji duguju?
Direktor GKD Komunalac d.o.o. Senj Bruno Brozičević, ing., u svezi prvog pitanja
odgovorio je da mulj stavljaju na dvije lokacije, prva lokacija je igralište iznad groblja, a drugi
manji dio mulja vozi se na deponiju. Istaknuo je da GKD Komunalac d.o.o. dva puta godišnje
radi analizu mulja i da imaju ostatke teških metala i nekih nuspojava i da se zbog toga mulj
ne može pakirati sa zemljom i prodavati, ali da bi se uz neka manja ulaganja i to moglo
postići, no s obzirom na količine o kojima se radi pitanje da li bi to bilo ekonomski isplativo. U
nastavku direktor GKD Komunalac d.o.o. je kazao da imaju dozvolu da navedeni mulj ovakav
kakav je kad se osuši na deponiji može ići na zelene površine dok na poljoprivredne ne
smije.
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Na drugo pitanje direktor GKD Komunalac d.o.o. odgovorio je da su i oni obveznici
fiskalizacije na tržnici, zu napomenu da i njihov djelatnik ima fiskalnu blagajnu za dnevnu
naplatu. Kazao je da država skuplja podatke od svih tržnica pa će se vidjeti kako će se
navedeno dalje razvijati, no uglavnom uvjeti za fiskalizaciju su omogućeni.
U svezi trećeg pitanja i širenja parkinga direktor GKD Komunalacd.o.o. odgovorio je
da bi trebalo obuhvatiti veći dio grada čime bi se dobila veća površina za parkiranje, ukinule
bi se rampe te postavili parkirni aparati što bi bio preduvjet za smanjenje sadašnje cijene
sata parkiranja, a i izbjeglo bi se parkiranje po zelenim površinama, trotoarima i sl. Naglasio
je da je to njegova ideja i ako Gradsko vijeće i izvršna vlast kažu da je dobra GKD Komunalac
d.o.o. će je provesti.
Na četvrto pitanje u svezi naplate potraživanja direktor GKD Komunalac d.o.o.
odgovorio je da čine sve od ovrha, opomena, molbi, direktnih razgovora, te da je još
preostalo samo ići s nekakvim žešćim mjerama, a to su prestanak pružanja komunalnih
usluga. U nastavku je kazao da će dostaviti vijećniku listu najvećih dužnika, a najveći dužnici
su iz branše ugostitelja. Kazao je da dug pojedinačnog ugostitelja bez kamata iznosi preko
750.000,00 kn kojem se leglo na imovinu i sa kamatama se od njega potražuje preko
1.000.000,00 kn. Isto tako zahvalio se većini ugostitelja na suradnji gdje se nakon provedene
akcije uspjelo naplatit preko 90% potraživanja.
Gradonačelnik Darko Nekić, prof. nadovezao se na spomenute stvari, a to su nova
zakonska rješenja koja se tiču otpada i Zakona o vodama, te pitanja u svezi parkinga.
U svezi parkinga gradonačelnik je kazao da Grad Senj zajedno s PP Senj i PU Ličkosenjskom radi jedan prijedlog sveobuhvatnog prometnog rješenja Grada Senja koje će
omogućiti logičniji promet u Gradu Senju, bolje parkiranje i dodatne prihode, a navedeni
prijedlog vijećnici će kroz jesenske sjednice dobiti na svoje klupe.
U svezi Zakona o zbrinjavanju otpada koji će se ovih dana pojaviti u Narodnim
novinama gradonačelnik je naglasio da očekuje punu suradnju građana, poslovnih subjekata
jer bez njih se neće moći provesti navedeni zakon. Kazne su rigorozne i velike kako za
krajnjeg korisnika, za naše građane, vlasnike obrta tako i za nas za jedinicu lokalne
samouprave. Grad Senj i GKD Komunalac d.o.o. uskoro će krenuti u nabavku kanti za
razvrstavanje otpada i sanaciju odlagališta otpada. Gradonačelnik apelira još jednom na sve
građane da se prilagode tome kada dođe vrijeme za razvrstavanje otpada s kojim će se
krenuti iza Nove godine kako se ne bi dogodilo da se ide s represivnim mjerama, a to su
kazne bilo putem komunalnog redarstva ili neke druge službe. U nastavku, gradonačelnik je
čestitao direktoru GKD Komunalac d.o.o. i svim njegovim djelatnicima na dobro obavljenom
poslu, ali i kazao da uvijek ima prostora za poboljšanje.
Nakon uvodnog obrazloženja i provedene rasprave Vijeće je primilo na znanje
predmetnu Informaciju, te prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.
2. INFORMACIJA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA SENJ
U 2012. GODINI I PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU
Podnositelj predmetne Informacije o radu je Dom zdravlja Senj. O predmetnoj
Informaciji raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. srpnja 2013. godine. O
predmetnoj Informaciji raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i propise, te o istom podnio
Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Upravnog vijeća Ana Šojat, dipl.oec.,
nakon čega je otvorena rasprava.
Vijećnik Milan Tomljanović iskoristio je priliko da se zahvali na radu te se nada da će
Dom zdravlja imati podršku kako županije tako i grada.
U nastavku vijećnik je kazao ukoliko postoji mogućnost i ukoliko su voljni, Klub
vijećnika SDP-a i HNS-a će se odreći jedne mjesečne naknade koje dobivaju kao vijećnici u
Gradskom vijeću za Enu Vukelić uz apel drugim vijećnicima da učine isto.
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Gradonačelnik Darko Nekić, prof., zahvalio se ravnateljici Doma zdravlja i predsjednici
Upravnog vijeća, te svim članovima Upravnog vijeća na dobroj suradnji s gradom i nada se
da će se suradnja nastaviti i u idućem mandatu. U nastavku gradonačelnik je kazao da je
Grad Senj spreman pomoći u okviru svojih mogućnosti, te se isto tako nada da će i podjela
decentraliziranih sredstava biti napravljena na pravedniji način nego što je to bilo do sada.
Nakon uvodnog obrazloženja i provedene rasprave, Vijeće je primilo na znanje
predmetnu Informaciju, te se prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.
3. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. srpnja
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Gradonačelnik je predložio da se predložene točke 3. i 4. dnevnog reda objedine u
raspravi.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da je Vijeće suglasno s
navedenim prijedlogom, uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA GRADA SENJA
(Klasa:012-03/13-01/02, Ur.br2125-03/01-13-01)
4. PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. srpnja
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
(Klasa:021-06/13-01/03, Ur.br:2125-03/01-13-01)
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVOĐENJU PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ
ŠKOLI S.S. KRANJČEVIĆA SENJ
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. srpnja
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2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Pozdravivši Odluku o provođenju produženog boravka vijećnik Milan Tomljanović
upitao je da li je napravljena anketa, koliki je broj zainteresiranih za produženi boravak kako
bi se vidjelo da li je navedeno isplativo?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., odgovorio je da je Odluka načelne prirode i slijedeći
posao koji čeka školu je da završi anketu do kraja. Anketa će biti napravljena i nakon toga će
se sklopiti konačni Ugovor, odnosno nakon što budemo znali tko je taj zaposlenik da znamo
točno koliko je to novaca, a radi se u 2013. god. o cca. 40.000,00 kn, dok je u 2014. god. taj
iznos je dosta veći.
Vijećnica Rosanda Bilović, prof. odgovorila je da se škola priprema već 2-3 god. za
produženi boravak i anketira roditelje, međutim pravu anketu škola ne može napraviti dok ne
sazna da Grad navedeno želi financirati. U nastavku sjednice vijećnica je kazala da tek nakon
ovakve Odluke Gradskog vijeća škola može provesti anketu i pitati roditelje žele li dijete 2.
rujna upisati u produženi boravak u školi?
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeću
ODLUKU O PROVOĐENJU
PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNOJ ŠKOLI S.S. KRANJČEVIĆA SENJ
(Klasa:602-02/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-03)
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA KOJE ĆE SE DAVATI PUTEM KONCESIJE
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. srpnja
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE ĆE
SE DAVATI PUTEM KONCESIJE
Klasa:363-02/13-01/09, Ur.br:2125-03/01-13-01)
7. PRIJEDLOG PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2013.
GODINU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Plana je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Plana raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 27. lipnja
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Plana raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
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Vijećnik Milan Tomljanović istaknuo je kako pretpostavlja da se spomenička renta
prikuplja već od ranijih godina te ga zanima kolika su to sredstva bila do sada i što se s tim
sredstvima konkretno napravilo? Vijećnik je izrazio mišljenje da se u čistoj jezgri grada i nije
baš puno napravilo, te još jednom upitao od koje godine se skupljaju sredstva i što je s
istima realizirano?
Gradonačelnik Darko Nekić, prof., u svezi prikupljanja sredstava spomeničke rente
kazao je da je lani uloženo 80.000,00 kn u gradskoj jezgri, obnovljene su 3 zgrade, a
donacije su bile nešto manje od 30.000,00 kn po svakoj zgradi. Kazao je da su to
bespovratna sredstva koja grad daje za obnovu zgrade i svatko tko se kandidira mora
udovoljiti propisima, pribaviti konzervatorsku suglasnost. Spomeničku rentu grad prikuplja od
kada je donesen Zakon o spomeničkoj renti, s time da se u početku počelo s nekim manjim
iznosima. Prošle godine uloženo je 80.000,00 kn, ove godine 120.000,00 kn, a slijedeće
godine kada bude gotova projektna dokumentacija za uređenje centra grada gradonačelnik
se nada većim ulaganjima koje će grad vratiti građanima kroz ovakav vid financiranja. Za sve
detaljne točne podatke gradonačelnik je uputio vijećnika da ih može dobiti u pisanom obliku
ili izvršiti uvid u dokumentaciju kod gđe. Jasminke Prpić Tomljanović, dipl.iur., voditeljice
Odsjeka za gradsku imovinu.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja i provedene rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo,
slijedeći
PLAN
RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2013. GODINU
(Klasa:612-08/13-01/05, Ur.br:2125-03/01-13-05)
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA
PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanja koji je o
istom raspravljao na svojoj 2. sjednici, održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom
Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja
očitovao se gradonačelnik dopisom od 8. srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:212503/03-13-03., te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O RAZRJEŠENJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA
(Klasa:920-11/13-01/02, Ur.br:2125-03/01-13-01)
9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA IMENOVANJE NASELJA,
ULICA I TRGOVA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanja, koji je o
istom raspravljao na svojoj 2. sjednici, održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom
Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja
očitovao se gradonačelnik dopisom od 8. srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:212503/03-13-03., te o istom dao pozitivno mišljenje.
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Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA IMENOVANJE NASELJA, ULICA I TRGOVA
(Klasa: 015-08/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-01)
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU
SURADNJU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanja, koji je o
om raspravljao na svojoj 2. sjednici, održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom
Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja
očitovao se gradonačelnik dopisom od 8. srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:212503/03-13-03., te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU SURADNJU
(Klasa:900-03/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-01)
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanja, koji je o
om raspravljao na svojoj 2. sjednici, održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom
Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja
očitovao se gradonačelnik dopisom od 8. srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:212503/03-13-03., te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O RAZRJEŠENJU ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
(Klasa:061-01/13-01/03, Ur.br:2125-03/01-13-01)
12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RAZRJEŠENJU POVJERENSTVA ZA OCJENU
OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanja, koji je o
om raspravljao na svojoj 2. sjednici, održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom
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Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja
očitovao se gradonačelnik dopisom od 8. srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:212503/03-13-03., te o istom dao pozitivno mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O RAZRJEŠENJU POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
(Klasa:940-01/13-04/03, Ur.br:2125-03/01-13-01)
13. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 3. srpnja
2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, te o istom podnio Gradskom vijeću mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA
(Klasa:021-06/13-01/04, Ur.br:2125-03/01-13-01)
14. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU ODBORA ZA IMENOVANJE NASELJA, ULICA
I TRGOVA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanje. O
predmetnom Prijedlogu Zaključka raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici
održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama
Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja očitovao se gradonačelnik dopisom od 8.
srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:2125-03/03-13-03, te o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O IZBORU ODBORA ZA IMENOVANJE NASELJA, ULICA I TRGOVA
(Klasa: 015-08/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-02)
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15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU SURADNJU
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanje. O
predmetnom Prijedlogu Zaključka raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici
održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama
Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja očitovao se gradonačelnik dopisom od 8.
srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:2125-03/03-13-03, te o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, većinom glasova (12 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“), u predloženom
tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O IZBORU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU SURADNJU
(Klasa:900-03/13-01/01, Ur.br:2125-03/01-13-02)
16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanje. O
predmetnom Prijedlogu Zaključka raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici
održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama
Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja očitovao se gradonačelnik dopisom od 8.
srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:2125-03/03-13-03, te o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O IZBORU ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA
(Klasa:061-01/13-01/03, Ur.br: 2125-03/01-13-02)
17. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I GRADSKI
PRORAČUN
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanje. O
predmetnom Prijedlogu Zaključka raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici
održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama
Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja očitovao se gradonačelnik dopisom od 8.
srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:2125-03/03-13-03, te o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
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ZAKLJUČAK
O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I GRADSKI PRORAČUN
(Klasa:061-01/13-01/03, Ur.br: 2125-03/01-13-01)
18. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanje. O
predmetnom Prijedlogu Zaključka raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici
održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama
Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja očitovao se gradonačelnik dopisom od 8.
srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:2125-03/03-13-03, te o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O IZBORU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
GRADA SENJA
(Klasa:920-11/13-01/02, Ur.br: 2125-03/01-13-02)
19. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZBORU POVJERENSTVA
OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

ZA

OCJENU

Predlagatelj predmetnog Prijedloga Zaključka je Odbor za izbor i imenovanje. O
predmetnom Prijedlogu Zaključka raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici
održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Zaključka sukladno odredbama
Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja očitovao se gradonačelnik dopisom od 8.
srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:2125-03/03-13-03, te o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., uz
napomenu da je u prijedlogu odluke, zbog greške u prijepisu izostavljen Mislav Bilović,
dipl.iur., nakon čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeći
ZAKLJUČAK
O IZBORU POVJERENSTVA ZA OCJENU OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA
PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
(Klasa:940-01/13-04/03, Ur.br:2125-03/01-13-02)
20. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je Odbor za izbor i imenovanje. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici
održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke sukladno odredbama
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Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja očitovao se gradonačelnik dopisom od 8.
srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:2125-03/03-13-03, te o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE
GRADA SENJA
(Klasa:214-02/13-01/04, Ur.br:2125-03/01-13-01)
21. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA
CIVILNE ZAŠTITE GRADA SENJA
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je Odbor za izbor i imenovanje. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici
održanoj 5. srpnja 2013. godine. O predmetnom Prijedlogu Odluke sukladno odredbama
Članka 46. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja očitovao se gradonačelnik dopisom od 8.
srpnja 2013. Klasa: 201-05/13-01/06, Urbr:2125-03/03-13-03. te o istom dao pozitivno
mišljenje.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora Rosanda Bilović, prof., nakon
čega je otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (12 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA SENJA
(Klasa:214-02/13-01/04, Ur.br:2125-03/01-13-01)
22. PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA ODLUKE O
ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PO NATJEČAJU ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI „CESTARSKA KUĆA“ POD 1.c
Predlagatelj predmetnog Prijedloga Odluke je gradonačelnik Darko Nekić, prof. O
predmetnom Prijedlogu Odluke raspravljao je gradonačelnik na Kolegiju, održanom 10.
srpnja 2013. godine.
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik Darko Nekić, prof. nakon čega je
otvorena rasprava.
Za raspravu se nitko nije javio.
Uvodno konstatirajući da je na sjednici nazočno 13 vijećnika, Vijeće je nakon uvodnog
obrazloženja, bez rasprave, jednoglasno (13 „ZA“), u predloženom tekstu usvojilo, slijedeću
ODLUKU
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE
PONUDE PO NATJEČAJU ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
PODUZETNIČKOJ ZONI „CESTARSKA KUĆA“ POD 1.c
(Klasa: 940-02/13-02/04, Ur.br: 2125-03/01-13-02)
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Na kraju sjednice predsjednik Gradsko vijeća Berislav Gržanić, oec., zahvalio se na
dobroj suradnji s pročelnicima i Uredom gradonačelnika.
Sjednica je zaključena oko 20,30 sati.

Pročelnica Ureda Grada
Maja Matičić, mag. iur.

Predsjednik Gradskog vijeća
Berislav Gržanić, oec.
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